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Sammanfattning     
Personer med demenssjukdomar ökar i samhället. Utvecklingen av demenssjukdom följs ofta 
av förändring av beteende, emotionell labilitet och förändrad sinnestämning. Personer med 
demenssjukdom kan även förändras i personlighet vilket kan leda till aggressivitet. Samtliga 
boende kan påverkas med ökad oro och otrygghet när aggressiva situationer förekommer på 
särskilt boende. Det huvudsakliga syftet med studien var att belysa bemötande och 
omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt 
boende. Ett särskilt syfte var att belysa situationer där aggressivitet kan förhindras eller har 
uppkommit. En intervjustudie genomfördes på ett särskilt boende med demensinriktning. 
Intervjupersonerna var till yrket sjukvårdsbiträde och undersköterskor. Resultatet av studien 
visar att vårdpersonal som arbetar på demensboende har mycket kunskaper och erfarenheter i 
bemötandet av personer med demenssjukdom. Bemötandet, vårdmiljön och arbetsglädjen 
inom personalgruppen har en avgörande betydelse för att öka de boendes livskvalitet samt att 
förhindra aggressivitet. Utifrån sina kunskaper och erfarenheter försöker vårdpersonalen hitta 
lösningar i situationer när aggressivitet hos de boende uppkommit. Vårdpersonalen arbetar 
med de boende i fokus och de boende bemöts med respekt och värdighet. Anhörigas 
delaktighet i problematiken runt sina närstående har stor betydelse för de boendes 
välbefinnande.  
 
 
Nyckelord: aggressivitet, anhöriga, bemötande, demenssjukdom, omvårdnad, vårdmiljö, 
vårdpersonal.    
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INTRODUKTION     
Författaren har många års erfarenhet som sjuksköterska på särskilt boende. Betydelsen av 
bemötandet upplevs av författaren som grundläggande för god omvårdnad av personer med 
demenssjukdom och speciellt när aggressivitet hos dessa personer förekommer. Enligt Edberg 
och Edfors (2008) har vårdpersonal som arbetar på demensboende mycket erfarenheter i 
bemötandet av personer med demenssjukdom som uppvisar aggressivt beteende. 
Vårdpersonalens bemötande är avgörande för att kunna uppnå en god omvårdnad för dessa 
personer (a.a.). Författarens uppfattning är att personer med demenssjukdom inte alltid 
placeras på särskilt boende med demensinriktning vilket upplevs som negativt för 
omvårdnaden av dessa personer. Enligt Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) finns 
inom kommunerna brister i omhändertagandet av personer med demenssjukdom. Bristen på 
adekvata resurser för omhändertagandet av personer med demenssjukdom leder till 
funktionsförsämringar och beteendestörningar (a.a.). I SBU:s rapport (2006) framkommer att 
personer med demenssjukdom som bor på speciella demensenheter förbättras avseende 
beteendesymtom, livskvalitet, emotionell och social funktion (a.a.). Enligt de nationella 
riktlinjerna från socialstyrelsen som utkommer 2010 ser vården olika ut beroende på var 
personer med demenssjukdom bor (a.a.). Författaren vill med studien belysa bemötande och 
omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom. I studien vill 
även författaren belysa vikten av bemötandet och omgivningsfaktorers betydelse när 
aggressivitet uppkommit samt hur aggressivitet kan förhindras för personer med 
demenssjukdom på särskilt boende.  
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BAKGRUND         
Demenssjukdom: Definition och förekomst 

Demenssjukdom definieras som en störning av intellektuella funktioner. Sjukdomsförloppet 
leder till försämrad minnesförmåga och andra intellektuella förmågor som till exempel 
orientering i tid och rum, språk, tänkande, problemlösning samt oförmåga att utföra 
målmedvetna rörelser (Marcusson et al. 2003). Enligt SBU:s rapport (2006) finns det i 
Sverige cirka 140 000 personer med någon form av demenssjukdom där den största delen 
lider av Alzheimers sjukdom. Andra större demenssjukdomar är vaskulär demens och 
frontallobsdemens. Åldern är den främsta riskfaktorn vid demensinsjuknande. Förekomsten 
av demenssjukdom är cirka 1% vid 65 års ålder och över 50% vid 90 års ålder (a.a.). Antalet 
personer med demenssjukdom har ökat tiofalt under 1900-talet, troligen med 40 % endast 
under de senaste 15 åren eftersom allt fler personer uppnår en mycket hög ålder (Gulmann, 
2003).  

Känsloliv och personlighetsförändringar vid demens 

Förändringar av känslolivet är symtom vid demensutveckling och kan ge upphov till problem 
i alla stadier av demens. Tidigare fridsamma personer kan uppvisa olika former av 
aggressivitet. Det kan röra sig om sarkasm, misstänksamhet, irritabilitet, envis tjurighet, 
vresighet eller direkta hot i ord och handling som stegras till våldsamhet (Gulmann, 2003).  
Utvecklingen av demenssjukdomen följs ofta av en förändring i beteende och personlighet 
som emotionell labilitet, minskad initiativförmåga, apati, förgrovning av socialt beteende och 
förändrad sinnesstämning (Marcusson et al. 2003). Tendenser till kroppslig aggressivitet 
upplevs i regel inte förrän sent i sjukdomsförloppet, då den sociala känslan har försvagats och 
kontrollen av impulser blivit nedsatt. Det finns en övervikt av personer med vaskulär demens 
och personer med frontallobsskador bland dem som har nedsatt impulskontroll. Den 
övervägande delen tycks vara män, men är inte personer som tidigare i livet varit våldsamma. 
Våldstillfällena uppstår allra oftast i samband med vård som innebär beröring, särskilt vid 
tvättning av intima delar, ansikte och hår, hjälp vid toalettbesök eller förflyttning. Det rör sig 
om obehag, en uppfattning om hjälp som något ovälkommet, överväldigande och påträngande 
som vederbörande inte förstår (Gulmann, 2003).   

Vårdmiljö 

Många personer med demenssjukdom blir oroliga och känner otrygghet när aggressivitet och 
våldsamhet förekommer på särskilt boende. Vårdmiljön är av största vikt för de boendes 
välbefinnande. En lugn och behaglig miljö har en lugnande inverkan på de boende som är 
oroliga och aggressiva (Rosen, Pillemer & Lachs 2008). Eide och Eide (1997) framhåller 
också vikten av en lugn miljö som gör att även övriga boende får en förbättrad livskvalitet och 
att deras oro kan minskas (a.a.). Enligt Rosen et al. (2008) påverkas samtliga boende när 
aggressiva situationer förekommer på boendet, ofta med ökad oro som följd (a.a.). Personer 
med demenssjukdom som bor på särkilt boende där personer med aggressivt och våldsamt 
beteende vistas upplever en försämring av vårdkvaliteten (Kirkevold & Engedal, 2008). I en 
intervjustudie av Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren (2003) fann författarna att om miljön 
upplevdes lugn och trygg för de boende minskade det aggressiva beteendet hos dessa personer 
(a.a.).   
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Vårdpersonalens bemötande 

Edberg (2006) beskriver ett möte som en närvaro av två personer, och för vårdpersonalen 
handlar det framför allt om att ha förmågan att se in i den andres värld, att försöka förstå hur 
den världen ter sig. Det handlar inte bara om att bemöta en person med demenssjukdom utan 
framförallt att möta personen (a.a.). Vårdpersonal som arbetar på demensboende har mycket 
erfarenheter i arbetet med personer med demenssjukdom som uppvisar aggressivt och 
våldsamt beteende. Vårdpersonalens bemötande är avgörande för att kunna uppnå en god 
omvårdnad för dessa personer (Edberg & Edfors, 2008). Att arbeta så lika som möjligt inom 
personalgruppen är viktigt när aggressivt och våldsamt beteende hos personer med 
demenssjukdom förekommer. Det är av största vikt att vårdpersonalen ger och bedömer 
information om de boende inom gruppen, ger och bedömer idéer, föreslår handlingar samt 
visar andra medlemmar av personalgruppen och deras bidrag sin erkänsla (Dimbleby & 
Burton, 1997). Vårdpersonalens erfarenheter är viktiga. Det är viktigt att arbeta sig fram till 
en gemensam strategi för vårdpersonalen, som alla står enade om, i mötet med de boende 
(Eide & Eide, 1997). Ändrade rutiner för personer med demenssjukdom ökar problemen med 
aggressivt uppträdande liksom en förändring av aktiviteter i det dagliga livet (Davis, 
Buckwalter & Burgio, 1997). Enligt Rosen et al. (2008) är våldsamt beteende mot andra 
boende och vårdpersonal ett utbrett problem. 75 % av vårdpersonalen upplever någon form av 
aggressivitet från personer med demenssjukdom i den dagliga omvårdnaden (a.a.).Att 
personen som är sjuk blivit mer utagerande och inte kan kontrollera sina känslor, speciellt 
ilska och aggressivitet, är svårt för anhöriga och vårdpersonal att hantera (Cars & Zander, 
2006). Morton (2002) betonar vikten av att inom arbetsorganisationen ta allvarligt på 
problemet med personer med demenssjukdom som kan bli våldsamma. Vårdpersonalen ska få 
utbildning och praktisk övning i hur dessa personer ska bemötas. Genom dessa åtgärder kan 
riskerna minimeras för våldsamhet och effektivt minska förekomsten av våld (a.a.). Våld är en 
typ av kommunikation och ofta en konsekvens av makt eller maktlöshet. I förhållande till 
vårdpersonalen kan ofta personer med demenssjukdom uppleva att de befinner sig i en 
maktlös position. Personer med demenssjukdom förstår inte varför vårdpersonalen gör som de 
gör (Eide & Eide, 1997). Det finns en orsak till ilskan. Det är därför viktigt att ta reda på 
varför och i vilka situationer den uppstår (Cars & Zander, 2006). I Edberg och Edfors (2008) 
studie är vårdpersonalens målsättning att det skall vara en lugn miljö och vårdpersonalen vill 
skapa en trygg relation till de boende. Samtidigt som relationen måste ha distans så inte 
professionen blir ifrågasatt (a.a.).  Det är viktigt att inte utnyttja den maktposition som 
yrkesrollen ger. Personen med demenssjukdom känner sig alltid i underläge (Cars & Zander, 
2006).   

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram till studien väljs Kari Martinsens omsorgsteori som kan betraktas 
som en filosofisk, femenologisk teori som genom varseblivning får förståelse om världen. 
Martinsen (2003) betonar betydelsen av intryck och erfarenhetsbaserad kunskap och att 
omsorg måste läras utifrån praktisk erfarenhet av konkreta situationer. Omsorgsteorin utgår 
inte från individen utan från relationen mellan människor. Genom handlingar i och 
erfarenheter av konkreta situationer formas värderingar som blir till föredömen för vidare 
handlingar. Martinsen framhåller tre aspekter på omvårdnad; omsorg om förhållandet mellan 
två människor, att ta ansvar för de svaga samt vad som bäst gagnar den andra personen. 
Omsorgen har en bestämd grundhållning som innebär att vårdpersonalen respekterar personen 
utifrån den individuella situationen. Omsorgshandlingar ges efter den enskilda personens 
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situation och tillstånd (a.a.). Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom bör 
ha detta förhållningssätt med sig i mötet med dessa personer.    
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SYFTE    
Det huvudsakliga syftet var att belysa bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i 
omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende. Ett särskilt syfte var att 
belysa situationer där aggressivitet kan förhindras eller har uppkommit.    

METOD    
En empirisk intervjustudie med kvalitativ metod och induktiv ansats har genomförts på ett 
särskilt boende med inriktning på demenssjukdomar. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 
(2008) har den kvalitativa forskningsmetodens styrka för avsikt att öka förståelsen för ett visst 
problemområde. Kvalitativa metoder används för att få veta mer om mänskliga fenomen som 
uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Induktiv 
ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som baseras på människors berättelser om 
sina upplevelser (a.a.).   
En intervjuguide utarbetades utifrån studiens syfte (se bilaga 1). Frågorna utformades så att 
vårdpersonalen fick berätta fritt om sina erfarenheter i omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom som uppvisar aggressivt beteende. Studien föregicks av en pilotstudie. Enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) är det av stor betydelse hur frågorna ställs under 
intervjuerna. Olika formuleringar kan leda till olika resultat. Frågorna bör därför prövas i 
förväg (a.a.). Syftet med pilotstudien var att prova intervjuguidens innehåll och upplägg så 
den var relevant i förhållande till studiens syfte. I pilotstudien ingick en person som till yrket 
är undersköterska och med erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdomar som 
uppvisar aggressivt beteende. Personen intervjuades och fick därefter lämna synpunkter på 
upplägg och innehåll. Pilotstudien spelades in på band och skrevs ut ordagrant av författaren. 
Författaren analyserade texten och resultatet visade att intervjuguiden var användbar efter 
några justeringar som gjordes utifrån studiens syfte. Vårdpersonalens uppfattning om antalet 
platser på boendet påverkar de boende samt andra faktorer i omgivningen som kan leda till 
aggressivitet för de boende lades till i intervjuguiden. Intervjun från pilotstudien har inte 
använts i studiens resultat. Studien genomfördes på ett särskilt boende för personer med 
demenssjukdom i södra Sverige. På det särskilda boendet finns flera permanentboende samt 
ett boende för korttidsvård för personer med demenssjukdom. På samtliga boende finns 10 
platser.  

Urval  

Enhetscheferna på respektive demensboende har varit författaren behjälplig med val av 
intervjupersonerna. Enhetscheferna blev muntligt och skriftligt informerade av författaren om 
studiens syfte (se bilaga 2). Områdeschefen i kommunen har gett sitt medgivande till studien 
(se bilaga 3).  
Enhetscheferna gjorde ett strategiskt urval av vårdpersonal utifrån vilka som ansågs lämpliga 
att delta i studien. Ett strategiskt urval gjordes eftersom skillnader eftersträvades i kön och 
utbildning (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Inklusionskriterierna för att delta i studien 
var undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på demensboende i kommunen och har 
erfarenhet av omvårdnadsarbete med personer med demenssjukdom där aggressivt beteende 
ofta förekommer och med minst 2 års erfarenhet inom verksamheten. Innan vårdpersonalen 
inkluderades i studien gavs muntlig och skriftlig information av författaren om studiens syfte 
(se bilaga 2). Intervjupersonerna var till antalet sex personer. Enligt Hartman (2004) ingår ett 
mindre antal personer i den kvalitativa metoden och ger forskaren närhet till dem som 
undersöks (a.a.). Samtliga intervjupersoner var kvinnor eftersom inga män, som 
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överensstämde med inklusionskriterierna, arbetade på boendet. Fyra personer är 
undersköterskor och två personer är sjukvårdsbiträde. Fem personer arbetar på 
permanentboende och en person arbetar på ett korttidsboende för personer med 
demenssjukdom. Två intervjupersoner önskade att intervjuerna ägde rum på annan plats enligt 
deras önskemål medan de andra fyra intervjuerna skedde på arbetsplatsen i avskilt rum. 
Intervjupersonerna har arbetat med personer med demenssjukdom mellan 4 och 20 år, med ett 
genomsnitt av 8,5 år. Intervjuerna genomfördes av författaren, de bandinspelades och varade 
mellan 30-45 minuter.   

Innehållsanalys  

Intervjuerna resulterade i beskrivande och utförliga berättelser och skrevs ut ordagrant i 
löpande text av författaren. Intervjuerna resulterade i cirka 11100 ord. Intervjuerna 
avidentifierades efter utskrift och inspelningsbanden förvarades i kassaskåp under studiens 
gång. Författaren läste igenom texten upprepade gånger för att få en känsla för helheten och 
en uppfattning om det huvudsakliga innehållet i texterna. Analysmetoden som beskrivs av 
Graneheim och Lundman (2003) har använts i innehållsanalysen. 
I arbetet med meningsbärande enheter och kondensering användes manifest innehållsanalys.  
Analys enligt manifest ansats innebär att det faktiska innehållet studeras, det som är synligt 
och författaren gör inga egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2003). Innehållsanalysen 
gick till på följande sätt. De meningar i texten från intervjuerna som svarade mot syftet 
markerades. Texten lästes återigen igenom och kontrollerades så att inget utelämnades som 
svarade mot syftet. Meningarna som markerats i texten bildade meningsbärande enheter. De 
meningsbärande enheterna kondenserades. Med kondensering menas att texten görs kortare 
och därmed mer lätthanterlig. När de meningsbärande enheterna kondenseras bevaras det 
faktiska innehållet och inget väsentligt försvinner (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  I det 
fortsatta arbetet med innehållsanalysen användes latent ansats. Enligt Graneheim och 
Lundman (2003) innebär latent ansats att författaren söker den underliggande meningen, 
syntesen i texten (a.a.). De kondenserade meningarna lades i olika högar där innehållet 
verkade handla om samma sak. I detta arbete är det inte möjligt för författaren att vara objekt 
och att inte göra egna tolkningar varför latent ansats användes. De kondenserade meningarna i 
varje hög lästes igenom ett flertal gånger för att kontrollera att innehållet stämde överens. 
Därefter kodades de kondenserade meningarna. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 
är en kod en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll (a.a.). Koderna 
studerades upprepade gånger och de koder som upplevdes handlade om samma sak fördes 
samman till subkategorier. Det resulterade i sju subkategorier, betydelsen av vårdpersonalens 
erfarenheter i mötet, betydelsen av anhörigas delaktighet, betydelsen av omvårdnadsarbetes 
utförande, betydelsen av trygghet, betydelsen av avledande, betydelsen av vårdmiljön samt 
betydelsen av övriga faktorer i omgivningen. Subkategorierna sammanfördes sedan till 
bredare kategorier. Genom att studera dessa kategorier och söka gemensamt innehåll i dem, 
sker en reduktion av kategorier tills inga ytterligare likheter går att finna och kategorier är 
varandra uteslutande (Burnard, 1991). Detta resulterade i två kategorierna; de boende i fokus 
och vårdmiljö.     
Exempel från innehållsanalysen som framkom redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen   
Meningsbärande  
enheter  

Kondensering  Kodning  Subkategori  Kategori  

Är han på gården hos 
mor och far eller på 
sitt arbete får jag 
möta honom där.   

Jag möter den 
boende där han 
för tillfället 
befinner sig    

Individuellt möte Betydelsen av 
vårdpersonalens 
erfarenheter i mötet 

 

De boende i 
fokus  

  

Dom här dockorna är 
helt fantastiska, jag 
trodde aldrig att det 
skulle funka så bra. 
Dom har så pigga 
ögon, är alltid glada 
och säger inte emot.  

De boende blir 
lugna när dom 
känner närheten 
till dockorna.  

Hjälpmedel  Betydelsen av 
trygghet  

Vi måste invänta rätt 
ögonblick så dom 
känner att dom själva 
valt. 
..är uppmärksam på 
när de själva drar sej 
mot toa. 
Dom kan bli så arga 
om vi tvingar oss på 
dom 
Dom förstår ju inte 
själva att dom 
behöver hjälp   

Vi väntar till de 
boende själva 
drar sig mot 
toaletten för att 
förhindra 
aggressivitet.    

Förhindra 
aggressivitet i 
omvårdnads-
situationer 

Betydelsen av 
omvårdnadsarbetets 
utförande 

Dom blir så arga för 
dom är så inne i sina 
grejer eller i sin värld 
Dom blir arga på 
något dom hör eller 
ser 

De boende blir 
arga på något 
bara dom hör 
eller ser. 

Hallucinationer  Betydelsen av 
avledande  

Vi dukade långbord 
för vi tyckte det 
skulle vara mysigt att 
alla satt vid samma 
bord, men det 
funkade inte alls. 

Vi trodde vi 
gjorde något bra 
men det 
fungerade inte 
alls  

 

Negativt med 
förändring 

Betydelsen av 
vårdmiljön 

Vårdmiljö  

 
För att stärka tillförlitligheten i studien presenterades resultatet för intervjupersonerna 
(Graneheim & Lundman, 2003). Intervjupersonerna gavs möjlighet att läsa och kommentera 
resultatet i analysen tillsammans med författaren. Efter genomläsning verifierades författarens 
tolkningar.  

 



8 
 

Etiska övervägande  

Intervjupersonernas integritet och värdighet har respekterats och inga utomstående har fått ta 
del av intervjumaterialet (Trost, 2005). Innan intervjuerna påbörjades informerades 
intervjupersonerna både muntligt och skriftligt (se bilaga 2) om att intervjuerna var frivilliga 
och när som helst kunde avbrytas samt att alla frågor inte behövde besvaras. 
Intervjupersonerna informerades även om att det är av största vikt att inga personuppgifter, 
andra känsliga uppgifter angående de boende eller upplysningar som kan kopplas till någon 
enskild boende fick framkomma under intervjuerna. För att integritet och värdighet skulle 
bevaras behandlades materialet från intervjuerna konfidentiellt genom att inga namn nämnts 
och inga obehöriga tagit del av texten samt att tystnadsplikt förelåg. Polit och Beck (2008) 
påpekar att inga namn på personer eller platser får anges eller hanteras på sådant sätt att det 
kan spåras till deltagarna i resultatet som presenteras i studien (a.a.). I studien presenteras 
resultatet från intervjuerna utan att koppling till enskilda intervjupersoner kan göras. 
Intervjuerna bandinspelades och har förvarats i kassaskåp oåtkomligt för obehöriga under den 
tid studien pågått, enligt arkivlagen (SFS 1990:782). Efter studiens slut förvaras 
inspelningsband och övrigt material på BTH- sektionen för hälsa, enligt arkivlagen (SFS 
1990:782). Enligt etikprövningslagen (SFS 2008:192) behöver inte arbete som genomförs av 
student inom ramen för högskoleutbildning eller avancerad nivå granskas men en regional 
nämnd ska - på sökandens begäran - lämna ett rådgivande yttrande över ett sådant arbete 
(a.a.). Etikprövningskommittén SYDOST har lämnat ett rådgivande yttrande med värdefulla 
kommentarer och råd inför förberedelserna av studien (Dnr EPK 39/2010). Samtliga 
kommentarer och råd har beaktats och följts under studiens genomförande.  
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RESULTAT     
Analysen från intervjuerna resulterade i två kategorier och sju subkategorier. Resultatet 
presenteras i löpande text med direkta citat från intervjupersonerna i studien. I resultatet 
benämns intervjupersonerna i studien som personal och personer med demenssjukdom för 
boende.  
 
DE BOENDE I FOKUS 

Betydelsen av vårdpersonalens erfarenheter i mötet 

Personalen har mycket erfarenhet i bemötandet av de boende samt har ett positivt tänkande. 
Samtlig personal belyste betydelsen av bemötandet som grundläggande för de boendes 
välbefinnande. Personalen bemöter de boende med respekt och värdighet och uppträder lugnt, 
är trevliga i tal och i kroppsspråk. Att som personal ha tid och inte visa sig stressad är 
betydelsefullt för de boende och även om personalen känner sig stressad får de boende inte 
märka av det, ansåg personalen.    
Det är väsentligt att tala ett så enkelt språk som möjligt för att de boende ska förstå vad som 
sägs och vad som ska äga rum, ansåg personalen. Att tala direkt till de boende och tilltala de 
boende vid namn var för personalen en självklarhet. Personalen ska tänka på att inte prata för 
mycket eftersom det då kan vara svårt för de boende att uppfatta allt som sägs. När inte allt 
uppfattas eller uppfattas felaktigt kan det leda till oro för de boende.  
I studien framkom vidare att det är nödvändigt att skapa förtroende för att de boende ska 
känna sig bekväma med personalen. Personalen bemöter de boende som om personalen 
känner dem samtidigt som professionen ska bevaras. Bibehållandet av professionen är något 
personalen lärt sig med åren.  
Personalen har de boende i fokus och pratar inte om någon enskild boende när det är flera 
boende i rummet eller i närheten.  
Personalen måste tänka på personen som finns bakom sin diagnos och inte jämföra de boende 
med varandra. Även om flera boende har samma diagnos är sjukdomsförloppet olika.  

 ”Alla är olika personer med olika personlighet och måste få lov  
   att vara det. Det är jätteviktigt att vi inte jämför dom med varandra”  

Personalen berättade att de boende ofta går tillbaka till tidigare perioder i livet och upplever 
sig vara kvar i barndomen eller på arbetet på grund av demenssjukdomen. När så sker är det 
viktigt att möta den boende i den situation som den boende befinner sig i för tillfället och 
ifrågasättande från personalen kan upplevas kränkande.     

 ”Är han på gården hos mor och far så får jag möta honom där.  
   Vi som  personal får inte säja emot för då mår dom så dåligt och  
   kan bli så arga”  

Det är av stor betydelse hur personalen ställer frågor till de boende. Frågorna ska vara korta 
och kunna besvaras med ja eller nej. Blir frågorna för långa kan början av frågan glömmas 
bort, ansåg personalen. 
I studien framkom att användning av lugnande mediciner inte är något alternativ som visats 
sig fungera. Personalen upplevde att när oro och aggressivitet förkommer kan det uppfattas av 
de boende att personalen vill förgifta de boende med läkemedel och de boende blir 
misstänksamma samtidigt som aggressiviteten stegras. Personalen ansåg att ett bra bemötande 
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med de boende i fokus hjälper betydligt mer. Personalen ”använder sig av allt man har i 
ryggsäcken” och får ofta en positiv respons utan att använda läkemedel.    
 
Betydelsen av anhörigas delaktighet  

I studien framkom att anhöriga ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga i problematiken runt 
vården av sin närstående. Det är de anhöriga som har den största kunskapen om sina 
närstående och kan bidra med mycket betydelsefull information. Personalen har oftast inte 
någon kunskap om hur de boende varit i sitt tidigare, friska liv. Det är väsentligt att känna till 
de boendes bakgrund för att lättare kunna möta och bemöta de boende när aggressiva 
situationer uppkommer, ansåg personalen. Om de boende visar rädsla för olika situationer kan 
deras tidigare upplevelser i livet vara en orsak till denna rädsla och även i dessa sammanhang 
är det betydelsefullt med information från anhöriga.  
I studien framkom vidare att många boende mister förmågan att göra sig förstådda och 
förlorar förmågan att förmedla sin vilja eller sin hälsosituation. Hjälpen från anhöriga är här 
av avgörande betydelse för att öka de boendes livskvalitet. När anhöriga får vara delaktiga i 
sjukdomsförloppet och i sin närståendes vardag minskas även eventuella missförstånd mellan 
anhöriga och personalen. När anhöriga känner sig trygga med personalens arbete påverkar det 
även de boendes välbefinnande, ansåg personalen.    

Betydelsen av omvårdnadsarbetets utförande   

I studien framkom att aggressivitet hos de boende är vanligt förekommande i 
omvårdnadssituationer, som vid tvättning av intima delar och vid dusch, eftersom integriteten 
blir hotad. Att behöva hjälp med sin hygien är ofta inget som de boende inser, vilket gör att 
personalen får svårt att ge en förklaring som accepteras.  

 ”När man kommer för nära deras integritet. Dom förstår inte  
   vad som händer, dom känner sig hotade. Att klä av sej inför en  
   för dom främmande människa går inte alltid. En del vänjer sej  
  aldrig vid det.”   

I omvårdnadssituationer informerar personalen de boende om vad som ska hända och 
personalen förklarar med ”vanliga ord”. Varje moment i omvårdnaden som ska utföras 
klargörs med tydlighet. Även om förklaringar ges vid upprepade tillfälle är det ändå inte alltid 
de boende förstår vad som ska hända eftersom det ofta glöms vad som tidigare sagts.  
I omvårdnadssituationer, där det är möjligt, visar personalen vad som ska utföras vilket 
förenklar för de boende att förstå handlingen. Personalen berättade att när exempelvis 
ytterkläder ska tas på, tar personalen på sig sina egna ytterkläder istället för att endast säga det 
med ord. Det finns många situationer i den dagliga omvårdnaden som underlättas för både de 
boende och personal om handlingen visas. 

 ”Man drar inte från deras händer till handfatet utan jag tar mina 
   egna händer och visar hur jag gör och talar där om att dom ska  
   göra likadant”  

När omvårdnadsbehovet är stort och hjälp krävs av mer än en personal måste de olika 
arbetsmomenten vara noga planerade. Personalen berättade att en av personalen går in till de 
boende, får ögonkontakt och talar till de boende. Den andra personalen kommer in senare men 
visar sig inte för de boende utan det ska upplevas som det bara är en personal inne i rummet. 
Det betyder mycket för att de boende ska vara så bekväma som möjligt i situationen.    
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 ”Jag tar deras händer och behåller ögonkontakten och pratar med 
   dom, medan den andre tvättar nedre toalett. Dom känner sej inte så 
   utlämnade då och mår mycket bättre i det intima” 

Ibland måste omvårdnad utföras mot de boendes vilja men personalen försöker vara 
uppmärksam på när hjälp behövs. Vid exempelvis toalettbesök avvaktar personalen till de 
boende själva drar sig mot toaletten. Det är lättare att få lov att hjälpa till om de boende själva 
känner sig delaktiga i besluten, ansåg personalen.  
Innan personalen påbörjar omvårdnaden pratar personalen om vardagliga händelser och låter 
det ”få ta sin tid”. De boende känner av om personalen är stressad och det blir svårt för 
personalen att skapa en vänskaplig relation samtidigt som aggressiviteten ökar.  

 ”Man försöker bli vän med personen man ska hjälpa, exempelvis 
   i hygiensituationer, så dom ser mej som en vän istället för en fiende.”  

Det kan bli problem när de boende förlorar förmågan att äta själv och behöver hjälp av 
personalen. Personalen berättade om försök att lösa situationen genom att placera den boende 
och en personal vid ett eget bord under matningen. Det är väsentligt att det är lugn och ro och 
inte för många runt omkring de boende vid måltiderna, ansåg personalen.  
Personalen upplever tandborstning som ett stort problem i omvårdanden. Oftast går det bra att 
få borsta icke permanenta tänder men de boende som har permanenta tänder känner olust 
inför detta moment och visar ilska eller aggressivitet. Personalen var väl medveten om 
betydelsen av tandborstning.   

 ”Man kommer in i en ond cirkel. Vilket ska man välja, borsta 
   tänderna och låta dom va arga en hel dag? Då skulle man ju inte 
   va annat än arg” 

När de boende har permanenta tänder och uppvisar ilska eller aggressivitet vid tandborstning 
är personalen extra uppmärksam på om det blir nutritionsproblem. Så länge inte matintaget 
påverkas tvingas inte de boende till tandborstning. Personalen berättade att tandhygienist 
finns att tillgå på permanentboende och personalen har bett om råd för att underlätta 
tandborstningen. Personalen har fått råd om att försiktigt sticka in ett finger vid sidan i kinden 
får att öppna munnen så tänderna kan borstas. Tandhygienisten har också gett råd om att fukta 
läpparna vilket gör att de boende öppnar munnen och tänderna lättare kan borstas. Råden har 
personalen praktiserat och har i enstaka fall gett ett positivt resultat.    
Om de boende blir arga och aggressiva vid hygiensituationer får personalen ibland avvakta 
med exempelvis duschning eller tandborstning. Det kan vara lättare med omvårdnaden på 
morgonen när de boende är utvilade än på kvällen när de boende är trötta, ansåg personalen.   
I studien framkom att smärta många gånger kan vara orsaken till aggressivitet. När personalen 
känner de boende väl är det lättare att observera om smärta föreligger vid 
omvårdnadssituationer, ansåg personalen. De boende kan inte själva förmedla eller koppla 
samman obehag med smärta, påpekade personalen.    

 ”Vi har provat att ge smärtstillande en stund innan vi börjar med     
   omvårdnaden och vi har i flera fall märkt att det blivit bättre”  

Samtliga inom personalgruppen försöker arbeta så lika som möjligt, vilket är betydelsefullt 
för de boendes välbefinnande. Många aggressiva situationer kan undvikas om arbetet utförs 
på så likt sätt som möjligt. Personalen upplevelser att vårdmöten är positiva och har stor 
betydelse som forum för diskussion om de boendes omvårdnadsbehov. Personalen berättade 
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att vårdmöten genomförs en gång per månad och personalen, patientansvarig sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef deltar på vårdmötet. Här utarbetas en individuell 
omvårdnadsplanering på samtliga boende som all personal tar del av och arbetar efter. Det är 
viktigt att i personalgruppen följa planeringen och om det inte fungerar ta upp det till 
diskussion, ansåg personalen.    

Betydelsen av trygghet 

I studien framkom behovet av trygghet för att de boende ska må bra och de aggressiva 
situationerna kan minskas. De boende är beroende av att personalen känner dem och att de 
boende känner igen personalen. När det är ny personal på boendet märker personalen att det 
blir ökad oro och aggressiviteten ökar markant. Personalen upplever att de boende känner sig 
otrygga när det är nya ansikten som finns runt omkring dem. När de boende känner sig trygga 
med personalen har det en lugnande effekt, ansåg personalen.   
Inom dagens äldrevård betonas vikten av aktiviteter. Stora tillställningar med sång och musik 
där alla boende samlas i en gemensam sal orsakar uttalad oro för de boende, ansåg personalen. 
De boende uppskattar det för stunden men efteråt blir oron svårkontrollerad och det smittar av 
sig på övriga boende. Det är viktigt att aktiviteter sker med de boende i fokus och anpassas 
efter individuella behov, ansåg personalen. Personalen påpekade att aktiviteter inte behöver 
vara så avancerat. Att ge taktil massage eller bara sitta och prata på sängkanten uppskattas 
betydligt mer av de boende, utan att orsaka otrygghet, oro och aggressivitet.     
Vidare framkom i studien vikten av kroppskontakt. Att få känna närhet uppskattas av många 
boende och har ofta en lugnande verkan, ansåg personalen. Personalen måste dock vara 
uppmärksam på om någon inte känner sig bekväm i situationen.     

 ”En del blir lugna av att vi kramar om dom men alla tycker inte  
   om det. Vi är ju alla olika.” 

De boende som inte uppskattar kroppskontakt kan i stället kan må bra och bli lugna av att 
personalen sitter och håller handen. Bara för att de boende inte vill ha direkt kroppskontakt 
innebär det inte att all beröring uppfattas negativt, ansåg personalen.   
När de boende är oroliga och inte kan komma till ro har speciella dockor som är framtagna för 
personer med demenssjukdom provats, berättade personalen. Dockorna är mjuka och gjorda 
av tyg. Personalen ser fantastiska resultat när de boende är oroliga och får ha dockorna i 
famnen. De boende känner en stor trygghet och närhet till dockorna och de boende har långa 
samtal med dockorna och kan somna med dem i famnen.  

 ”Dom här dockorna är helt fantastiska, jag trodde aldrig att det  
   skulle funka så bra. Dom har så pigga ögon, är alltid glada och  
   säjer inte emot.”  

Bolltäcke har provats på boende som är oroliga, för att närhet ska upplevas. Bolltäcket väger 
åtta kilo och är fyllt med bollar. Personalen berättade att arbetsterapeuten utformar ett 
individuellt schema. Initialt används bolltäcket korta stunder och på en del av kroppen, 
exempelvis benen. På de boende som i nuläget provat dessa täcke har ingen positiv effekt 
märkts. Personalen trodde dock att om det är rätt boende som provar bolltäcket kan det vara 
ett bra hjälpmedel för de boende som har behov av närhet.  
Personalen inte får visa rädsla inför de boende för då uppnås ingen närhet till de boende utan 
det blir som ”en spärr” mellan personal och boende, med otrygghet och irritation som följd. 
Om personalen blir rädda för de boende stegras aggressiviteten hos de boende och blir svår att 
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eliminera, ansåg personalen. När dessa situationer uppkommer är det väsentligt att inte vara 
för mycket personal runt de boende samt att tala lugnt och inte provocera de boende. 

Betydelsen av avledande   

I studien framkom att det ofta uppstår aggressivitet när det blir kväll och de boende vill hem. 
På samtliga boende är ytterdörren låst vilket gör att de boende blir frustrerade av att inte ha 
möjligheten att gå ut. Personalen framhöll vikten av att ytterdörren måste vara låst eftersom 
anledningen till att de boende kommer till boendet ofta föregås av att de boende, i det egna 
hemmet, gått ut utan att veta var de befunnit sig. Personalen berättade om vikten att avleda de 
boende när dessa situationer uppkommer genom att ta med sig de boende och öppna 
ytterdörren. Ofta lugnar det de boende som får se vad som finns på andra sidan dörren.  
Ett annat problem som framkom i studien var när de boende går in på någon annan boendes 
rum. De boende känner inte igen sina egna saker och är inte medveten om att det inte är det 
egna rummet. Ofta tar de boende på sig andras kläder. När personalen ska försöka ta av lite av 
kläderna kan de boende bli arga och aggressiva. Personalen försöker lösa situationen genom 
att gå därifrån en stund och vänta med att ta av kläderna till de boende blivit lugnare. 
Hallucinationer är ofta förekommande hos de boende och ger upphov till mycket 
aggressivitet. När det finns risk att andra boende kommer till skada måste personalen ingripa. 

 ”Dom ser rullstolarna som maskiner som dom vill vända upp och 
   ner på för att laga. Dom ser ju inte att det sitter en person i rullstolen.  
   Dom menar ju inte att göra någon illa” 

Personalen upplevde det svårt att hantera situationer med hallucinationer. De boende är helt 
inne i sin egen värld och blir inte nåbara. Personalen försöker avleda de boende men lyckas 
inte alltid utan ibland behöver de boende komma bort från övriga boende en stund. När 
aggressivitet uppstår sätter sig personalen i lugn och ro med de boende och försöker prata och 
avleda den uppkomna situationen. De boende kan också behöva sitta själva på sina rum en 
stund för att minimera alla intryck runt omkring sig, ansåg personalen.  
De boende kan visa ilska redan när någon personal visar sig på rummet. De boende kan vid 
just det tillfället förknippa personalen med någon person som de boende tidigare i livet känt 
ogillande mot. I dessa situationer tar någon annan ur personalen över omvårdnaden. 
Personalen kan be kollegor om hjälp utan att känna misslyckande.  
 

VÅRDMILJÖ 

Betydelsen av vårdmiljön 

I studien framkom att vårdmiljön har stor betydelse för de boendes trivsel och välmående. 
Miljön på avdelningen ska vara lugn och behaglig så de boende känner sig som hemma. Små 
saker i miljön kan ha avgörande betydelse för de boendes välbefinnande. Personalen påpekade 
vikten av att ha samma plats vid matbordet samt att personalen bör tänka på att inte möblera 
om i de gemensamma utrymmena eftersom det blir svårt för de boende att finna sig tillrätta 
och känna igen sig i omgivningen.  

 ”Vi dukade långbord för vi tyckte det skulle va mysigt att alla satt  
   vid samma bord, men det funkade inte alls. Dom blev så oroliga  
   och fick ingen ro att äta” 
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Personalen upplevde att boendet har för många platser. Det finns tio platser på respektive 
boende, även på korttidsboendet. Mindre antal boende ger mer gemenskap mellan de boende, 
ansåg personalen. När det är många boende som blir oroliga samtidigt ökar aggressiviteten 
hos nästan alla boende. Måltiderna upplevs ibland som ”röriga” och de boende blir oroliga 
och aggressiva. Vid måltider är det viktigt att det inte är för mycket personal runt de boende i 
köket.   

 ”Arbetade tidigare på ett ställe där det bodde sex personer då var  
  det som att sitta i sitt eget kök vid sitt eget matbord. Det blev en  
  helt annan gemenskap och familjekänsla”  

Betydelsen av övriga faktorer i omgivningen  

Personalen berättade att ett nytt larmsystem installeras på boendet. Larmsystemet innebär att 
de boende har ett armband med larmknapp som de boende trycker på när hjälp behövs. Det är 
inte så många av de boende som förstår att hjälp kan tillkallas genom att trycka på armbandet.  
Personalen kan svara de boende genom telefonen att hjälp är på väg och meddelandet går via 
en högtalare ut i rummet. Personalen ifrågasatte hur denna typ av larmsystem över huvud 
taget kan installeras på demensboende.   

 ”Dom trycker på armbandet och hör en röst i väggen. Klart man 
   känner sej alldeles förvirrad då. Dom var så arga när vi kom  
   in och nu använder vi inte det alls” 

På de permanenta boendena blandas boende med olika diagnoser vilket personalen upplevde 
som negativt. Det är inte enbart olika demensdiagnoser utan även boende med psykiska 
sjukdomar. De boende är i olika stadier i sjukdomsförloppet och det ger en ökad oro speciellt 
hos de boende som ”inte kommit så långt i sin sjukdom”, ansåg personalen.  
Personalen efterlyste mer utbildning om demenssjukdomar för att få mer kunskap och 
förståelse för varför de boende reagerar på ett visst sätt. Personalen ansåg att med ökade 
kunskaper kan fler aggressiva situationer förebyggas vilket ger ökat välmående för de boende.  
När de boende befinner sig på korttidsboende är det angeläget för de boendes bästa att 
vårdplanering utförs i ett tidigt skede under vårdtiden. Ska den boende ansöka om 
permanentboende bör plats på boende erbjudas så fort som möjlig, ansåg personalen. De 
boende mår inte bra av att bo för länge på korttidsboende eftersom ”de bor in sig” och sedan 
ska ryckas upp och flytta till ny omgivning med ny personal.   
Demenssjukdomen innebär stor belastning på anhöriga. För att orka vårda närstående under 
en längre tid i hemmet behöver anhöriga avlastas, ansåg personalen. Kommunen kan erbjuda 
växelvård som innebär att den boende vårdas i hemmet två veckor och på boendet två veckor, 
berättade personalen. Växelvård är inte någon optimal vårdform för de boende eftersom 
miljöombytet ger ökad oro och aggressivitet. Vårdformen kan dock vara avgörande för de 
anhöriga som genom avlastning kan vårda den boende under längre tid i hemmet, ansåg 
personalen. 
Personalen uppfattade att de boende påverkas positivt när arbetsglädjen är stor inom 
personalgruppen. Ett positivt arbetsklimat ger ökat välbefinnande för de boende samtidigt 
som de boende känner tillhörighet med personalen som med sin egen familj, ansåg 
personalen. Att kunna ha roligt tillsammans med de boende är betydelsefullt för både de 
boende och för personalen.    

 ”Vi skrattar mycket när vi arbetar, vi skrattar MED och inte åt  
   de boende, det är viktigt” 
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Demensvården har utvecklats mycket de sista 20 åren, ansåg personalen. Personalen upplever 
utvecklingen som positivt för de boende.  

 ”Man har ett helt annat tänk nu. Förr låg dom i sina sängar, var  
   hela och rena och blev matade men sen var det bra. Det är verkligen  
   samma personer men helt annorlunda vård nu”  
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DISKUSSION   
Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ intervjustudie av vårdpersonal på 
demensavdelningar på ett särskilt boende i en kommun i södra Sverige. Intervjustudie väljs 
när en djupare förståelse inom valt ämne eftersöks (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  
Författaren ville undersöka vårdpersonalens egna upplevelser och erfarenheter på det 
specifika boendet, varför en intervjustudie kändes relevant att genomföra. I en litteraturstudie 
hade det inte varit möjligt att få samma djupa förståelse inom ämnet hos en specifik 
personalgrupp. Däremot hade det varit intressant att genomfört en litteraturstudie först och 
sedan en intervjustudie för att få mer kunskap om resultatet av tidigare gjorda studier. 
Tidsbegränsningen av studien gjorde dock inte detta möjligt. Det hade även varit intressant att 
följa upp denna studie med en observationsstudie av vårdpersonalen för att se hur bemötandet 
i praktiken fungerar i mötet med personer med demenssjukdom. En observationsstudie på ett 
boende för personer med demenssjukdom av Holst, Edberg och Hallberg (1999) visar att 
vårdpersonalen ibland har svårt att hantera krävande omvårdnadssituationer och brister i 
bemötandet även att kunskaper hos vårdpersonalen finns (a.a.).  
Författaren har ingen kännedom om vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter på boendet 
varför enhetschefen gjorde ett strategiskt urval av intervjupersonerna till studien. Enligt 
Hartman (2004) måste en urvalsundersökning göras om resultatet ska generaliseras på fler än 
de personer som deltagit i studien. Felaktiga val av intervjupersoner kan leda till att 
undersökningen riskerar att bli felaktig eller inte ge den kunskap författaren är ute efter (a.a.). 
Samtliga intervjupersoner som blev tillfrågade har deltagit i studien. Intervjupersonerna fick 
själva välja tid för intervjuerna, som genomfördes under arbetstid vilket kan ha påverkat 
beslutet om deltagande. Författaren föreslog plats för intervjuerna men intervjupersonerna 
gavs möjlighet att själva välja annan plats. Enligt Trost (2005) är miljön för intervjuerna 
viktig och ska vara så ostörd som möjligt. Det är väsentligt att de intervjuade känner sig 
trygga i miljön. Författaren ska ge förslag på plats för intervjun så ansvaret för lokal inte 
åvilar den intervjuade (a.a.). Enligt Kvale (1997) måste de intervjuade känna trygghet för att 
kunna tala fritt om sina upplevelser (a.a.).  
Intervjuaren ska ha kunskaper och kännedom om de viktigaste aspekterna inom ämnet för att 
fånga upp de frågor som är relevanta att gå vidare med (Kvale, 1997). Författaren har lång 
erfarenhet av både allmän och specifik omvårdnad av personer med demenssjukdom och har 
fördjupade kunskaper om demenssjukdomar. Författaren utförde själv samtliga intervjuer. 
Författaren har ingen tidigare erfarenhet av att intervjua, vilket kan vara negativt för frågornas 
utformning, varför en pilotstudie genomfördes. I pilotstudien intervjuades endast en person 
vilket kan ses som ett litet antal och inte ge någon bredd i utvärderingen av intervjufrågorna. 
Dock framkom information från deltagaren i pilotstudien som har gjort att studiens resultat 
utökats med kategorin vårdmiljöns betydelse och omgivningsfaktorers betydelse lades till i 
syftet. Intervjuguiden bestod av sex frågor och intervjupersonerna fick under intervjuerna 
prata fritt och följdfrågorna varierade. Detta upplevdes som positivt för studien eftersom 
informationen som framkom hölls inom valt ämne. Intervjuerna spelades in på band vilket 
gjorde att författaren kunde koncentrera sig på samtalet under intervjuerna och 
innehållsanalysen underlättades eftersom intervjuerna kunde skrivas ut ordagrant.  
Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) bör varje forskare reflektera över sin egen 
förförståelse (a.a.). Det kan finnas en risk att författaren på grund av sin förförståelse förbisett 
någon väsentlighet som betraktats som mindre viktig av författaren varför resultatet redovisats 
för intervjupersonerna så att inget viktigt utelämnats eller tolkats felaktigt. Intervjupersonerna 
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ansåg att resultatet i studien överensstämde med deras upplevelser och erfarenheter och att 
svaren tolkats korrekt av författaren.   
Texterna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Texter innehåller en mängd 
olika meningar och det finns alltid en viss grad av tolkning när texten analyseras (Graneheim 
& Lundman, 2003). Enligt Kvale (1997) finns en risk att författarens förförståelse och 
subjektivitet kan påverka analys och tolkning av resultatet (a.a.). Både manifest och latent 
innehållsanalys har använts vid sammanställningen av intervjuerna. I det inledande arbetet 
med meningsbärande enheter skrevs meningar från intervjuerna ner ordagrant och 
kondenserades och ingen tolkning av författaren gjordes, varför manifest ansats användes. I 
det fortsatta arbetet av analysen är det inte möjligt, på grund av författarens förförståelse, att 
vara helt objektiv varför latent ansats har använts. Intervjupersonerna har även tagit del av 
innehållsanalysen för att eliminera att författarens förförståelse påverkat analysen. Författaren 
träffade var och en av intervjupersonerna och förklarade stegen i analysen och resultatet som 
framkom. Intervjupersonerna ansåg att författaren tagit fram det väsentliga från intervjuerna 
och enligt deras uppfattning tolkats korrekt av författaren.  
Det är viktigt att forskningsprocessen samtliga steg finns beskrivna för att läsaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning om tillförlitligheten i kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 
2003). Graneheim och Lundmans (2003) analysmodell har använts i innehållsanalysen. 
Författaren upplever att analysmodellen ger ett överskådligt resultat av innehållet från 
intervjuerna.  
Enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) omfattar vanligtvis intervjustudier ganska få personer 
eftersom ett stort antal intervjuer kräver mycket bearbetning. Eftersom få personer ingår är det 
svårt att generalisera resultaten i en intervjustudie i statistisk mening (a.a.). Flera studier är 
gjorda inom ämnet (Almvik, Rasmussen & Woods, 2006; Edberg & Edfors, 2008; Eggers, 
Norberg & Ekman (2005); Rosen et al. 2008; Skovdahl et al. 2003) och resultatet i denna 
studie visar på likheter med tidigare studier, varför resultatet som framkommit i studien anses 
vara trovärdigt.   

Resultatdiskussion 

Genomgående i resultatet framkommer vårdpersonalens vilja att genom sitt bemötande 
undvika att aggressivitet hos de boende uppkommer. Det dagliga livet ska fortlöpa så naturligt 
och lugnt som möjligt för att de boendes livskvalitet ska bevaras. I de nationella riktlinjerna 
(2010) påpekas att tillämpningen av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt har stor 
betydelse för att ge personer med demenssjukdom livskvalitet (a.a.). De boende bemöts med 
respekt och värdighet och vårdpersonalen försöker genom inlevelse hitta lösningar på problem 
som uppkommer vilket leder till att situationer med aggressivt beteende hos de boende kan 
minskas. Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren (2004) kom i sin studie fram till att genom att 
vårdpersonalen visar respekt, är uppmärksam och lyssnar på de boende skapas förståelse. 
Vårdpersonal som har de boendes välbefinnande i fokus och respekterar de boendes vilja möts 
av få aggressiva situationer från de boende (a.a.). Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen 
(2003) menar att varje situation är unik och omvårdnadsinsatserna måste präglas av att göra 
det så behagligt som möjligt för de boende här och nu (a.a.).  
Enligt Eggers et al. (2005) visas respekt genom att vårdpersonalen lär känna de boende utifrån 
den enskildes livsberättelse och utifrån denna kunskap bemöta och visa förståelse för de 
boende (a.a.). För att få kunskap om de boendes bakgrund erbjuds anhöriga att vara delaktiga 
i problematiken runt sina närstående. Vårdpersonalen uppskattar anhörigas delaktighet och 
menar att kunskap om de boendes bakgrund är viktig för att bemöta och förstå reaktioner och 
upplevelser hos de boende. I en intervjustudie av Skovdahl et al. (2003) visas att ökad 
kunskap om de boendes tidigare liv minskar det aggressiva beteendet hos de boende, eftersom 
omvårdnadens kvalitet förbättrades (a.a.). Anhörigas hjälp är även värdefull när språket 



18 
 

försvinner och de boende inte kan förmedla sig med omvärlden. Martinsen (2003) beskriver 
omsorg som en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv och den mest 
grundläggande aspekten i människors tillvaro är människors beroende av varandra. Särskilt 
tydligt blir detta i samband med sjukdom, lidande och funktionsnedsättning (a.a.).  
Vårdpersonalen i studien ser det som en självklarhet att fokusera på de boende i all 
omvårdnad. Edberg och Edfors (2008) visar i sin studie på vikten av att fokusera på de boende 
och inte på sjukdomen (a.a.).  
Vårdpersonalen upplever att aggressivitet ofta utlöses i samband med omvårdnadssituationer. 
Även Almvik et al. (2006); Edberg och Edfors (2008); Isaksson, Åström, Sandman och 
Karlsson (2008) fann att omvårdnadssituationer utlöser aggressivitet hos de boende (a.a.). 
Vårdpersonalen betonar vikten av att omvårdnaden ska ske utifrån varje boendes behov. 
Enligt Eggers et al. (2005) ska all omvårdnad utgå från den unika personen, dennes vilja, 
tillstånd och bakgrund (a.a.). Vårdpersonalen försöker hitta lösningar runt omvårdnaden för 
att så få situationer som möjligt med aggressivitet hos de boende ska uppstå. Skovdahl et al. 
(2004) visar i sin studie att först när omvårdnaden anpassades utifrån varje enskild individ kan 
de boendes fysiska, psykiska och sociala behov tillgodoses (a.a.). Martinsen (2003) menar att 
omsorg uttrycks med hjälp av en bestämd grundhållning och att vårdpersonalen respekterar de 
boende utifrån de boendes situation. Det finns en ömsesidig relation som utvecklas genom 
interaktion i en praktisk arbetssituation (a.a.). Vårdpersonalen menar att det är viktigt att 
respektera de boende utifrån de boendes situation så att aggressivitet kan minskas. Det 
innebär att vårdpersonalen måste ha kunskaper och vara medveten om hur personer med 
demenssjukdom bemöts. Vårdpersonalen efterfrågar mer utbildning om demenssjukdomar för 
att få fördjupade kunskaper om hur de olika diagnoserna kan påverka de boendes beteende. 
Isaksson et al.(2008) fann att erfarenheter och träning hos vårdpersonalen spelar en stor roll 
för att förstå orsaken till våldsamt beteende (a.a.). 
Vårdpersonalen tycker det är viktigt att de olika momenten i arbetet utförs lika inom 
personalgruppen vilket ger trygghet för de boende och aggressivitet kan minskas. Eide och 
Eide (1997) och Dimbleby och Burton(1997) tar upp vikten av att arbeta lika samt att ge 
varandra inom arbetsgruppen uppskattning (a.a.). Vårdpersonalen belyser betydelsen av 
vårdmöte som positivt för att arbetet med de boende ska bli så lika som möjligt. Inom 
personalgrupperna finns ett positivt arbetsklimat som gör att vårdpersonalen öppet kan tala 
med varandra om någon upplever att arbetet utförs på olikartat sätt. Vårdpersonalen anser att 
arbetsglädjen inom personalgruppen ökar de boendes livskvalitet. Isaksson et al. (2008) visar i 
sin studie att när arbetsglädje upplevs av personalen minskar förekomsten av aggressiva och 
våldsamma situationer hos de boende (a.a.).    
Vårdpersonalen påpekar vikten av en lugn miljö för att minska eller undvika uppkomsten av 
aggressiva situationer. Enligt Skovdahl et al. (2003) kan vårdpersonalen minska 
aggressiviteten hos de boende genom att skapa en lugn och hemlik miljö. Om miljön är 
stressande så att vårdpersonalen inte ges möjlighet att uppmärksamma och bemöta de boende 
ökar aggressiviteten hos de boende (a.a.). Vårdpersonalen tycker att antalet boende är för 
många och har en önskan om att platsantalet reduceras för att öka välbefinnandet för de 
boende. Vårdpersonalen menar att mindre boenden ger en mer hemlik och lugnare miljö. 
Enligt Kirkevold och Engdahl (2008) och Edberg och Edfors (2008) har mindre boenden en 
positiv betydelse för beteendet hos personer med demenssjukdom (a.a.).  
Vårdpersonalen anser att omvårdnadsarbetet underlättas för de boende och aggressiviteten 
minskas om det upplevs som det bara finns en vårdpersonal i rummet som informerar och har 
ögonkontakt med den boende. Eggers et al. (2005) fann att samhörigheten med de boende 
stärktes genom beröring, ögonkontakt och att vårdpersonalen visar empati och trygghet. När 
vårdpersonal har ögonkontakt med och bekräftar de boende innan omvårdnaden påbörjas 
uppträder de boende lugnare och aggressiviteten reduceras eller förhindras (a.a.). Martinsen 



19 
 

(2003) påpekar att vårdpersonalen bör sträva efter att göra omvårdnadssituationen så enkel 
som möjligt och främmande ord ska undvikas (a.a.). Vårdpersonalen är medveten om 
betydelsen av att tala ett enkelt språk för att de boende ska förstå vad som sägs.  
Medicinering med lugnande vid behovsmediciner när aggressiva situationer uppkommer är 
inget som vårdpersonalen upplever som positivt för de boende. Omelan (2006) menar att man 
inte ska använda sig av lugnande mediciner initialt i sjukdomen utan i stället förändra 
omgivningarna och uppträdandet mot den boende (a.a.). Enligt Pulsford och Duxbury (2006) 
och Almvik et al. (2006) är personcentrerad vård viktigare än användandet av läkemedel. 
Medicinering ska användas som en sista utväg (a.a.). Rosen et al. (2007) påpekar riskerna 
med för hård medicinering. Studier är gjorda i USA som visar att boende på demensboende 
som medicinerats för mycket fått icke önskade effekter, som nerdrogning samt ett högt antal 
fallolyckor (a.a.).  
De boende har provat bolltäcke men vårdpersonalen har inte upplevt någon positiv effekt, 
som minskning av oro och aggressivitet. Vårdpersonalen påpekar att användandet av 
bolltäcke precis påbörjats och endast provats av någon boende. Uvnäs-Moberg (1998) har 
visat att såväl beröring som värme kan ge oxytocinfrisättning. Effekten av oxytocinfrisättning 
är bland annat ångestdämpning, lugnande och halten av stresshormonet cortisol sjunker. 
Uvnäs-Moberg menar att beröring och värme ska erbjudas förebyggande innan de boendes 
oro och aggressivitet stegras. Om kroppen befinner sig i stress innan beröring och värme 
provas kan det vara orsaken till att det inte hjälper (a.a.).  
Växelvård upplevs som negativt för de boende med ökad oro och aggressivitet som följd men 
gör att anhöriga orkar ha sina närstående hemma längre. Davis et al. (1997) menar att ändrade 
rutinerna för personer med demenssjukdom ökar problemen med aggressivt uppträdande. De 
anser också att en förändring av aktiviteter i det dagliga livet leder till oro och aggressivitet 
(a.a.). Vårdpersonalen tycker att det är viktigt att aktiviteter anpassas individuellt och inte blir 
för stora tillställningar, vilket ökar oro och aggressivitet. Allen-Burge, Stevens och Burgio 
(1998) fann att taktil stimulans ökar de boendes välbefinnande (a.a.). Cars och Zander (2006) 
påpekar att tidigt i demenssjukdomen påverkas känsligheten för sinnesintryck och de boende 
blir många gånger överkänsliga för ljud och ljus som de boende inte kan avskärma sig från 
vilket leder till att oro och stress uppstår (a.a.).   

Slutsats    

Studien visar att vårdpersonalen som arbetar på demensboende har mycket kunskaper och 
erfarenheter i bemötande av personer med demenssjukdom. Bemötandet, vårdmiljön och 
arbetsglädjen inom personalgruppen har en avgörande betydelse för de boendes livskvalitet. 
Anhöriga får vara delaktiga i problematiken runt omvårdnaden av sina närstående, vilket 
upplevs som positivt för de boendes välbefinnande. En lugn och behaglig vårdmiljö 
tillsammans med att vårdpersonalen visar de boende respekt och värdighet kan eliminera 
aggressiva situationers uppkomst för de boende. Med de boende i fokus arbetas individuella 
omvårdnadsprogram fram. Vårdpersonalen försöker genom sina erfarenheter lösa situationer 
när aggressivitet redan uppkommit. Resultatet i studien visar på vikten av att personer med 
demenssjukdom placeras på boende där vårdpersonalen har kunskaper och erfarenheter av 
bemötandets och omgivningsfaktorers betydelse för dessa personer. Det hade varit intressant 
att intervjua vårdpersonal som arbetar på särkilt boende utan demensinriktning för att jämföra 
eventuella skillnader i kunskaper och erfarenheter av bemötandet. Det hade även varit 
intressant att följa upp denna studie med en observationsstudie av vårdpersonalens bemötande 
på det aktuella boendet.   
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      Bilaga 1 
Intervjuguide C-uppsats 

Inledande frågor: 

Vilket är ditt yrke? 
Hur länge har du arbetat med personer med demenssjukdom? 
Har du någon demensutbildning? 

Frågor 

Hur bemöter du de boende som kan bli aggressiva? Kan du ge något exempel på när du 
genom ditt bemötande kunde minska aggressiviteten hos de boende.   

Berätta om någon situation när du inte kunde nå fram till de boende som reagerade aggressivt! 
Vad tror du var orsaken till detta? 

I vilka situationer händer det att du möter aggressivitet från de boende i ditt arbete?  

Varför tror du att vissa personer med demenssjukdom har ett aggressivt beteende/ reagerar 
med aggressivitet? 

Har du någon uppfattning om antalet platser på boendet påverkar de boende?    

Kan du berätta om några andra faktorer i omgivningen som du upplever kan påverka de 
boende? 
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      Bilaga 2 

 
 
Till vårdpersonal och enhetschefer i  ……………..Kommun. 
Jag genomgår kandidatutbildning i vårdvetenskap och omvårdnad vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Jag förbereder nu arbetet inför min C-uppsats. Syftet med studien är att belysa 
bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom 
som uppvisar aggressivitet på särskilt boende. Aggressivitet i vårdsituationer är ett allt större 
problem både för personer med demenssjukdom, andra boende och för vårdpersonal. Jag har 
beslutat mig för att göra en intervjustudie på demensenheterna på ert boende och är tacksam 
om ni vill medverka så att dessa intervjuer kan genomföras. Era erfarenheter och kunskaper 
om personer med demenssjukdom som uppvisar aggressivitet kan tillföra värdefull 
information till studien.   
Intervjuerna kommer att bestå av frågor med berättande svar och kommer att bandinspelas. 
Varje intervju beräknas pågå i 30-45 minuter och ska ske på er arbetsplats eller på annan plats 
enligt era önskemål. Bandinspelningarna, som ska förvaras i kassaskåp under studiens gång, 
kommer endast att användas vid sammanställningen av studien och därefter förvaras på BTH 
sektionen för hälsa, enligt arkivlagen. Intervjuerna är frivilliga och kan när som helst 
avbrytas. Alla frågor behöver inte besvaras. För att integritet och värdighet ska bevaras 
kommer materialet från intervjuerna att behandlas konfidentiellt genom att inga namn nämns 
och inga obehöriga får ta del av texten samt att tystnadsplikt råder. Inga personuppgifter, 
andra känsliga uppgifter angående de boende eller upplysningar som kan kopplas till någon 
enskild boende får framkomma under intervjuerna.   

  

Med vänliga hälsningar 

______________________    
Ingrid Johansson      
Projektansvarig/student    
Blekinge Tekniska Högskola   
Telefon: 0454/54244  
 
______________________ 
Birgitta Fridström 
Handledare   
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
Telefon: 0455/385420 
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      Bilaga 3 
 

 

Till Områdeschefen för äldreomsorgen i ………. Kommun. 
Jag genomgår kandidatutbildning i vårdvetenskap och omvårdnad vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Jag förbereder nu arbetet inför C-uppsatsen. Syftet med studien är att belysa 
bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom 
som uppvisar aggressivitet på särskilt boende. Jag har beslutat mig för att göra en empirisk 
intervjustudie på demensenheterna på ……... Vårdpersonalen som arbetar på dessa boende 
kan tillföra mycket till studien.   
Intervjuerna kommer att bestå av öppna frågor med berättande svar och kommer att bandas. 
Varje intervju beräknas pågå i 30-45 minuter. Bandinspelningarna, som ska förvaras i 
kassaskåp under studiens gång, kommer endast att användas vid sammanställningen av 
studien och därefter förvaras på BTH sektionen för hälsa, enligt arkivlagen. Intervjuerna är 
frivilliga och kan när som helst avbrytas. Alla frågor behöver inte besvaras. För att integritet 
och värdighet ska bevaras kommer materialet från intervjuerna att behandlas konfidentiellt 
genom att inga namn nämns och inga obehöriga får ta del av texten samt att tystnadsplikt 
råder. Inga personuppgifter, andra känsliga uppgifter angående de boende eller upplysningar 
som kan kopplas till någon enskild boende får framkomma under intervjuerna.   
 Jag sänder detta brev till Dig för att få ett godkännande av intervjustudien. Enhetscheferna på 
respektive boende och intervjupersonerna kommer att få muntlig och skriftlig information och 
med möjlighet att se projektplanen för studien. 
Jag skulle vara tacksam om Du vill underteckna brevet som enhetscheferna och 
intervjupersonerna kommer att få ta del av. 

Vänligen återsänd efter godkännande. 

Med vänliga hälsningar 
 
______________________  __________________  
Ingrid Johansson   Områdeschef   
Projektansvarig/student   Äldreomsorgen 
Blekinge Tekniska Högskola  ………….. Kommun 
Telefon: 0454/54244  
 
_____________________ 
Birgitta Fridström 
Handledare   
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
Telefon: 0455/385420   
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